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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27

Tid och plats

Måndag den 27 januari 2014 kl. 18.00 – 20.05, stadshuset,
kommunfullmäktiges sessionssal.

Ledamöter
Roland Karlsson (C), ordförande
Berit Frändås (S), vice ordförande
Anders Andersson (C)
Birgit Andersson (FP)
Inger Broberg (C) tjg för Ing-Marie Andersson (C)
Liselotte Andersson (C)
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Ingvor Carlander (MP) tjg för Ingegerd Borg-Saviharju
(MP)
Christoffer Brolin (C)
Lotta Bäckström (M)
Mikael Carlsson (C)
Jan-Åke Claesson (C)
Leif Dahl (S)
Peder Danesved (FP)
Börje Eckerlid (C)
Aira Eriksson (S)
Jan Forsman (S)
Arne Fransson (MP)
Eva Grönbäck (M)
Per Gustafsson (S)
Richard Hallifax (M)
Lars Holmin (M)

Gulli Håkanson (FP)
Jan Brobjer (S) tjg för Göran Isaksson (S)
Per Johansson (M)
Mattias Josefsson (S)
Kenneth Johansson (M) tjg för Margareta
Juliusson (M)
Birgitta Molander (M)
Tommy Mårtensson (S)
Matthias Nordgren (S)
Allan Olsson (KD)
Celso Silva Goncalves (S)
Sten Selin (FP)
Inga-Kersti Skarland (S)
Ann Stockzelius (C)
Catharina Ståhl-Lind (S)
Jan-Olof Sundh (V)
Jan-Åke Svenningsson (C)
Ola Carlsson (M) tjg för Björn Thelfer (M)
Barbro Westermark (-)
Ingela Widell (KD)
Kristina Wilhelmsson (M)
Roger Wilhelmsson (M)
Göte Öberg (M)
(SD)
(SD)
(SD)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2014-01-27
Datum då anslaget sätts upp 2014-02-04 Datum då anslaget tas ner ………………………..
Förvaringsplats för protokollet Stadshuset
Underskrift Mona Brolin
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Ersättare
Bengt Leander (C)
Rolf Sjölin (C)
Fredrik Skattberg (C)
Lisbeth Gustafsson (FP)
Ingvar Kärrsmyr (KD)
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Bengt Klasson (S)
Karl-Olof Tiberg (S)
Arne Sjögren (V)
Mikael Odhage (MP)

Övriga närvarande:
Anita Dalengren, kommunsekreterare
Justerare

Göte Öberg och Lars Holmin med Roger Wilhelmsson som ersättare.

Tid och plats
för justering

Klockan 16.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset den 2014-02-03.

Underskrifter
Sekreterare

Anita Dalengren

Ordförande

Roland Karlsson

Justerare

Lars Holmin

Göte Öberg

sid

3

Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27
§1
Information

Kommunstyrelsens ordförande Lars Holmin (M) informerar om några aktuella frågor och
kommande ärenden.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27
§2
Motion – anläggningslån för investeringar i föreningar
Dnr 2014.0047

Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Celso Silva Gonçalves (S) att ett regelverk för
anläggningslån till större investeringar i föreningar tas fram.
Beslutsunderlag

Motion från Celso Silva Gonçalves (S)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet lämnas till

Kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27
§3
Medborgarförslag – om trådbunden Internet- och telefonuppkoppling i
skolor m.m.
Dnr 2014.0008

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kalle Hellberg att Ulricehamns kommun
använder trådbunden Internet- och telefonuppkoppling istället för trådlös i alla kommunala
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-01-04 från Kalle Hellberg

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Kalle Hellberg
kansliet

sid

6

Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27
§4
Medborgarförslag – om att kommunicera kulturpyramiden
Dnr 2014.0018

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Eva Kåvestam att kulturpyramiden
kommuniceras med all personal, föräldrar och elever och görs användbar på alla nivåer.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-01-11 från Eva Kåvestam

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Eva Kåvestam
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27
§5
Medborgarförslag – om ökade öppettider på Ungdomens Hus
Dnr 2014.0023

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Polina Borodastova m.fl. att öppettider på
Ungdomens Hus utökas till att gälla även helgerna.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Polina Borodastova m.fl. (24)

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Polina Borodastova
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27
§6
Medborgarförslag – om upphandling av livsmedel
Dnr 2014.0046

Sammanfattning

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Marcus Jansson att en livsmedelspolicy tas
fram och att Miljöstyrningsrådets kriterier används när kommunen upphandlar livsmedel.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2014-01-21 från Marcus Jansson

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
Marcus Jansson
kansliet
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27
§7
Svar på interpellation - om tjänster inom miljö och samhällsbyggnad
Dnr 2013.0528

Sammanfattning

Jan-Åke Claesson (C), har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om tjänster
inom miljö och samhällsbyggnad. Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25, § 159, och
2013-12-16, § 185, att bordlägga interpellationen.
Kommunstyrelsens ordförande svarar på interpellationen.
Beslutsunderlag

Interpellation från Jan-Åke Claesson (C)
Svar 2013-12-11 från kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktiges beslut

Interpellationssvaret läggs till handlingarna.
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27
§8

Vägledningsdebatt – måldokument framtidens äldreomsorg
Dnr 2013.0173
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-06-24, § 109, beslutat ge beredningen för välfärd uppdrag att ta
fram ett måldokument för framtidens äldreomsorg i enlighet med uppdragsbeskrivningen från
kommunfullmäktiges presidium.
Beslutsunderlag

Underlag för vägledningsdebatt från beredningen för välfärd

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar de framkomna synpunkterna inför beredningens fortsatta arbete.

Beslutet lämnas till

beredningen för välfärd
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27

§9
Budget och verksamhetsplan 2014 – Boråsregionen, Sjuhärads
kommunalförbund
Dnr 2013.0603
Sammanfattning

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har för egen del fastställt budget och flerårsplan
2014. Budget och plan översänds i skrivelse 2013-12-12 för medlemskommunernas godkännande.
Budgetomslutningen för förbundets basverksamhet 2014 är 18,4 Mkr.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2013-12-12 från Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Beslut i kommunstyrelsen 2014-01-07, § 4
Kommunfullmäktiges beslut

Budget och flerårsplan 2014 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund godkänns.

Beslutet lämnas till

Sjuhärads kommunalförbund, Boråsregionen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27

§ 10
Samordnade bidragsregler till ideella föreningar
Dnr 2013.0397
Sammanfattning

I det kommunala handlingsprogrammet ges uppdraget att uppdatera och samordna
kommunens bidragsregler och att utveckla föreningslivet genom att erbjuda stöd till
ledarutveckling och ge information om externa finansieringsmöjligheter.
Verksamhetschef arbete och fritid överlämnade i skrivelse 2013-05-24 förslag till samordnade
bidragsregler till ideella föreningar. Av skrivelsen framgår att uppdateringen inte medfört någon
förändring av bidragens storlek. Däremot föreslås ett tillskott på 150 tkr till kommunstyrelsens
förvaltning/kultur för att kunna hantera kostnadskrävande projekt till kulturföreningar.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-21, § 262, att föreslå fullmäktige att bidragsreglerna antas att
gälla från och med 2014-01-01. Kommunstyrelsen föreslog vidare revidering i dokumentet enligt
följande:
Förening ska vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och andra droger. För
att få del av kommunala bidrag ska därför plan för alkohol- och drogpolicy samt jämställdhetsarbete lämnas in. Detta ska börja gälla 2014-04-01. Vid ev. revidering ska den nya planen lämnas in
utan dröjsmål. Vidare föreslog kommunstyrelsen att 2014 års budget tillförs 150 tkr ur resultatet
för bidrag till kostnadskrävande projekt till kulturföreningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-25, § 163, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen
för tillägg avseende FN:s barnkonvention.
Verksamhetschef arbete och fritid överlämnar i skrivelse 2013-12-06 förslag till bidragsregler där
tillägg gjorts enligt kommunstyrelsens förslag och att föreningarna för att få bidrag ska följa
intentionerna i FN:s barnkonvention. Vidare föreslås att kultur beviljas tillskott med 150 tkr för att
införa bidrag för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2013-05-24 från verksamhetschef arbete och fritid
Kommunfullmäktige 2013-11-25, § 163.
Skrivelse 2013-12-06 från verksamhetschef arbete och fritid
Beslut i kommunstyrelsen 2014-01-07, § 5
Protokollsanteckningar

Lars Holmin (M) yrkar som ett tilläggsyrkande att för 2014 ska sista datum för ansökan för
kostnadskrävande projekt för kulturföreningar vara 15 maj. I övrigt yrkar Lars Holmin bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Börje Eckerlid (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Lars Holmins (M) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer under proposition om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Lars Holmins
(M) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet.
Kommunfullmäktiges beslut

Regler för bidrag till ideella föreningar antas. Därmed tillförs också 2014 års budget/kultur 150 tkr
för bidrag till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar. För 2014 är sista datum för ansökan
för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar den 15 maj.
Beslutet lämnas till
chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef arbete och fritid
verksamhetschef kultur
verksamhetschef funktionsnedsättning
verksamhetschef individ och familjeomsorg
verksamhetschef äldreomsorg
författningshandboken
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27

§ 11
Svar på motion om kommunalt bidrag till enskilda vägar
Dnr 2011.0680
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2011-10-31, § 179, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion
från Ulf Svensson (MP) om det kommunala bidraget för enskilda vägar.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-07, § 240, att återremittera ärendet till kommunstyrelsens
förvaltning för en kostnadsberäkning av höjning av det kommunala bidraget.
Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad föreslår i skrivelse 2013-11-07 att motionen avslås då
det inte finns ekonomiskt utrymme i budget att höja bidraget från nuvarande 1,50 kr/m väg till
5,50 kr/m väg, vilket beräknas motsvara en ökad kostnad till 770 tkr.
Beslutsunderlag

Motion 2011-09-28 från Ulf Svensson (MP)
Skrivelse 2013-11-07 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Beslut i kommunstyrelsen 2013-12-09, § 317
Protokollsanteckning

Arne Fransson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsens förvaltning ges uppdraget att ta fram en plan som innebär att bidraget till
enskilda vägar under perioden 2015-2018 kan komma upp i det indexbaserade beloppet. Planen ska
tas fram så att kommunstyrelsen senast under maj 2014 kan ta beslut om nya regler för kommunala
bidrag till enskilda vägar. Reglerna ska gälla från och med 2015-01-01.
Motionen har härigenom antagits.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27

§ 12
Svar på motion om miljöinriktad upphandling
Dnr 2011.0304
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2011-03-28, § 60, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion
från Börje Eckerlid (C) och Ing-Marie Andersson (C) om miljöinriktad upphandling av livsmedel.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-04-29, § 84, att återremittera ärendet för utredning av
möjligheten att ta fram en livsmedelspolicy med syfte att fastställa att de livsmedel som kommunen
upphandlar ska vara producerade på ett sätt som är i nivå med svensk miljö – och djurlagstiftning.
Verksamhetschef kost redovisar i skrivelse 2013-11-29 att en livsmedelspolicy inte kan innehålla
krav på att svensk miljö- och djurskyddslagstiftning efterföljs. Det strider mot den fria rörligheten
på marknaden. Samtidigt är det juridiska läget oklart för vilka krav som kan ställas. Kommunen kan
dock uppmuntra lokala producenter att lämna anbud vid upphandlingar.
Beslutsunderlag

Motion från Börje Eckerlid (C) och Ing-Marie Andersson (C)
Skrivelse 2013-02-12 från verksamhetschef kost
Kommunfullmäktiges beslut 2013-04-29, § 84
Skrivelse 2013-11-29 från verksamhetschef kost
Beslut i kommunstyrelsen 2014-01-07, § 6
Protokollsanteckning

Börje Eckerlid (C) yrkar som ett ändringsyrkande att andra stycket i beslutet ges följande lydelse:
”En livsmedelspolicy tas fram i syfte att de livsmedel som kommunen upphandlar ska vara
producerade i enlighet med det nya EU-direktivet om upphandling med fokus på kvalitet,
arbetsvillkor och omsorg om miljön”
I övrigt yrkar Börje Eckerlid (C) bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gulli Håkanson (FP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med följande
motivering:
”Efter att ha inväntat Europaparlamentets beslut om nya direktiv om offentlig upphandling arbetar
regeringen nu fram en upphandlingsproposition. Regeringen planerar att lägga fram propositionen
den 18 mars och det finns därför anledning för Ulricehamns kommun att vänta med beslut i frågan
för att gå i takt med övrig lagstiftning.”
Mattis Josefsson (S) yrkar bifall till Gulli Håkansons (FP) yrkande om återremiss.
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Ordföranden ställer proposition om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera
detsamma enligt Gulli Håkansons (FP) yrkande. Ordföranden finner att kommunfullmäktige
beslutat återremittera ärendet.
Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen. Regeringen planerar att lägga fram en
upphandlingsproposition den 18 mars och det finns därför anledning för Ulricehamns kommun
att vänta med beslut i frågan för att gå i takt med övrig lagstiftning.

Beslutet lämnas till

kommunstyrelsen
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27

§ 13
Svar på motion om ruttoptimering inom hemtjänsten
Dnr 2013.0163

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2013-03-25, § 25, beslutat att till kommunstyrelsen remittera en motion
från Jan-Olof Sundh (V) och Ulla Sundhage (V) om att en så kallad ruttoptimering genomförs
inom ett område i hemtjänsten och att resultatet följs upp.
Verksamhetschef äldreomsorg föreslår i skrivelse 2013-11-22 att motionen anses besvarad med
hänvisning till att förvaltningen under 2014 ska göra en förstudie i syfte att komplettera nuvarande
verksamhetssystem med planeringsverktyget TES, som bland annat har funktioner för
ruttoptimering.
Beslutsunderlag

Motion 2013-03-25 från Jan-Olof Sundh (V) och Ulla Sundhage (V)
Skrivelse 2013-11-22 från verksamhetschef äldreomsorg
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, § 7
Kommunfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad med hänvisning till att förvaltningen under 2014 ska göra en förstudie i
syfte att komplettera nuvarande verksamhetssystem med ett så kallat planeringsverktyg som bland
annat har funktioner för ruttoptimering.

Beslutet lämnas till

chefer välfärd, lärande och samhällsutveckling
verksamhetschef äldreomsorg
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27

§ 14
Rapport – ej verkställda beslut Sol och LSS
Dnr 2012.0369
Sammanfattning

Ej verkställda beslut enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade) ska rapporteras till kommunens socialnämnd eller motsvarande och till
kommunens revisorer. Från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling föreligger skrivelse
2013-12-16 med rapport avseende tredje kvartalet 2012 till och med tredje kvartalet 2013.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2013-12-10 från chef välfärd, lärande och samhällsutveckling
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, § 9
Kommunfullmäktiges beslut

Rapporter för tredje kvartalet 2012 t o m tredje kvartalet 2013 lämnas till kommunens revisorer.
Redovisningen läggs därefter till handlingarna.

Beslutet lämnas till

Kommunens revisorer
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27

§ 15

Försäljning av Ulricehamn Kölaby 22:3
Dnr 2014.0013
Sammanfattning

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse 2013-12-09 förslag till
köpekontrakt för försäljning av fastigheten Kölaby 22:3 (f d Trädets förskola). Eftersom
förskoleverksamheten här upphört, säljs fastigheten.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2013-12-09 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, § 10
Kommunfullmäktiges beslut

Fastigheten Kölaby 22:3 (f d Trädets förskola) säljs i enlighet med upprättat köpekontrakt.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
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Kommunfullmäktige
Protokoll 2014-01-27

§ 16
Försäljning av Ulricehamn Kölaby 8:2
Dnr 2014.0014
Sammanfattning

Verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad överlämnar i skrivelse 2013-12-09 förslag till
köpekontrakt för försäljning av fastigheten Kölaby 8:2 (f d Trädets skola). Eftersom skolverksamheten här upphört, säljs fastigheten.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2013-12-09 från verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens beslut 2014-01-07, § 11
Kommunfullmäktiges beslut

Fastigheten Kölaby 8:2 (f d Trädets skola) säljs i enlighet med upprättat köpekontrakt.

Beslutet lämnas till

kommunchef
verksamhetschef miljö och samhällsbyggnad

